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I.

Najważniejsze wydarzenia



17 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie
w sprawie koncepcji nowego projektu LIFE – Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.



24 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami województwa wielkopolskiego, które miało na
celu wymianę doświadczeń z zakresu realizacji
projektów LIFE. Głównym celem projektu „Life
After Coal” realizowanego przez województwo
wielkopolskie jest skrócenie czasu niezbędnego do
osiągnięcia efektów Strategii na rzecz neutralności
klimatycznej poprzez zapewnienie odpowiednich
warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.



29 sierpnia podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu związanego z utworzeniem sieci czujników do pomiaru jakości powietrza.
Udział w projekcie zadeklarowało 116 gmin. Każda
szkoła zgłoszona przez gminę zostanie wyposażona w urządzenie pomiarowe tj. miernik jakości
powietrza, a także w ekran LED, na którym wyświetlane będą wyniki pomiarów.



C.2. Centrum Kompetencji


Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 250 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 400 zapytań telefonicznych.



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 437 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Fot. 1 Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych



Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad
12 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych
oraz udzielili ponad 19 tys. porad mieszkańcom
Małopolski.

W sierpniu za pomocą aplikacji „Ekointerwencja”
wpłynęło 419 zgłoszeń: 133 zgłoszenia dotyczyły
zanieczyszczeń powietrza, 194 nielegalnego wywożenia odpadów, 71 dotyczyło ścieków i zrzutów
nieczystości ciekłych, natomiast 21 zakwalifikowane jako inne zgłoszenia.

C.1. Ekodoradcy


Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
 9 909 osób przyjętych w biurze,
 7 430 telefonicznie,
 539 pisemnie lub mailowo,
 1 236 w trakcie wizyt.



Przeprowadzono 123 kontrole u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów i przestrzegania
uchwały antysmogowej. W 10 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie wniosków o dofinansowanie. Zebrano 337 wniosków od
mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem
z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.



Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane
o 21 370 nieruchomościach w bazie Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Fot. 2 Aplikacja Ekointerwencja



17 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie w
sprawie koncepcji nowego projektu LIFE – Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.
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szkoła zgłoszona przez gminę zostanie wyposażona w urządzenie pomiarowe tj. miernik jakości
powietrza, a także w ekran LED, na którym wyświetlane będą wyniki pomiarów.
E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne
w zakresie ochrony powietrza


Fot. 3 Spotkanie dotyczące nowego projektu LIFE

Ekodoradcy:
 rozdystrybuowali 11 986 ulotek i broszur oraz
103 plakaty,


przygotowali i rozdystrybuowali 698 innych
materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Fot. 4 Uczestnicy spotkania dotyczącego nowego projektu
LIFE



24 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami województwa wielkopolskiego, które miało na
celu wymianę doświadczeń z zakresu realizacji
projektów LIFE. Głównym celem projektu „Life
After Coal” realizowanego przez województwo
wielkopolskie jest skrócenie czasu niezbędnego do
osiągnięcia efektów Strategii na rzecz neutralności
klimatycznej poprzez zapewnienie odpowiednich
warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.

Fot. 6 Materiały edukacyjne

Fot. 7 Ulotki i broszury

Fot. 5 Spotkanie z przedstawicielami województwa wielkopolskiego



29 sierpnia podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu związanego z utworzeniem sieci czujników do pomiaru jakości powietrza.
Udział w projekcie zadeklarowało 116 gmin. Każda

Fot. 8 Materiały promocyjne
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Ekodoradcy, zorganizowali spotkania i wydarzenia:
 7 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 135 osób,
 21 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie
z 95 uczestnikami,
 8 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 4 441 osób.

Fot. 9 Stanowisko ekodoradcy podczas dożynek w gminie Wolbrom

Fot. 11 Spotkanie edukacyjno- informacyjne w Limanowej nt.
programu priorytetowego „Czyste powietrze”



Fot. 10 Stanowisko ekodoradcy podczas dożynek w gminie Wolbrom

Ekodoradcy przygotowali:
 13 artykułów w prasie,
 75 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
 34 razy wykorzystali inne media (np. gazetki
ścienne i tablice informacyjne),
oraz udzielili informacji związanych z projektem
w różnych mediach lokalnych i krajowych:
 2 audycje radiowe lub TV.
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